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BESEDA S DŮCHODCI
Beseda s našimi důchodci se letos konala už koncem
září. Kdo došel, určitě nelitoval, že poseděl
a pobesedoval s ostatními vrstevníky z dědiny. Letos
jsme měli kulturní program až ze Slovenska, dojel pan
Nedbálek se svými přáteli z Krajného u Myjavy. Jejich
veselá nálada v písničkách pobavila všechny. Každý
důchodce dostal nejen bohaté občerstvení, které opět
sponzoroval pan Zatloukal, ale od obce i hrníček se
znakem Hostišové. K dobré náladě jako vždy zahrály
a zazpívaly Bábinky s kapelníkem panem Hořčicou.
Atmosféru zpříjemnily děti, pan Václav Konečný
a Fanynka Fryštacká, která nás - trochu mladší seznámila do detailu s výhodami důchodu. Děkujeme
všem, kteří pomohli celou akci připravit.
Renata Beňačková
Milými hosty na Besedě s důchodci byl „spevokol" ze
Slovenska, které jako překvapení s sebou přivedl náš
rodák Karel Nedbálek (foto 1). Jak se jim na Hostišové
líbilo, si přečtěte na straně 9. Dětské divadlo naše
seniory také dobře pobavilo (foto 2).

STOLETÉ VÝROČÍ REPUBLIKY NA HOSTIŠOVÉ
Oslava 100. výročí Dne vzniku samostatného Československého státu proběhla velmi důstojně. Lampionového průvodu se
zúčastnilo opravdu hodně dětí spolu s rodiči i prarodiči,
občany Hostišové. Slavnostní akt odhalení krásně osvícených
pomníků padlým vojákům první a druhé světové války, nově
upravené okolí kaple, osvícená obecní studna, hudební
doprovod Hostbandu, přednesená báseň paní Dortovou
a proslov paní starostky jenom podtrhl slavnostní atmosféru.
Díky sponzorům, kterými bylo ZEKO Míškovice a ZEMET
Tečovice, jsme oslavu mohli zakončit ohňostrojem.
Renata Beňačková
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Zkrácené zápisy z jednání
ZASTUPITELSTVA OBCE
Hostišová
ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 2. 10. 2018
1. Rozpočtové opatření
Schválilo
rozpočtové opatření č. 5/2018.
Rozpočet obce se mění o 499.000,Kč. Na straně příjmů se jedná
o následující navýšení příjmů:
+358.000,- Kč daň z přidané
hodnoty, +5.000,- Kč odvody za
odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu, +2.000,- Kč místní
poplatky,
+2.000,-Kč
správní
poplatky, +11.000,- Kč daň
z hazardních her, +30.000,- Kč
dotace na volby do zastupitelstev
obcí, +1.000,- Kč prodej dlaždic ze
starých chodníků, +7.000,- Kč
sponzorské dary na oslavy 28.
října, +25.000,- Kč prodej hasičské
Avie, +8.000,- Kč nájmy sálu,
+50.000,- Kč převody mezi účty
a pokladnou (i ve výdajích). Na
straně výdajů se jedná o následující změny: +263.000,- Kč vyšší
výdaje na modernizaci chodníků na
Horňáku, -60.000,- Kč nižší výdaje
na investice do silnic, -145.000,- Kč
nižší výdaje na investice do
kanalizace, +36.000,- Kč vyšší
výdaje – architektonická studie
retenční rybník, +360.000,- Kč vyšší
výdaje na úpravy okolí kaple, 177.000,- Kč nižší výdaje na sběrný
dvorek, +55.000,- Kč vyšší výdaje –
studie sportovní areál, +4.000,- Kč
vyšší výdaje – monitorovací zpráva
o udržitelnosti projektu „Kompostéry“, +14.000,- Kč vyšší výdaje –
údržba obce (oděvy, zákonné
pojištění, oprava traktoru), 17.000,- Kč nižší výdaje – SDH
Hostišová, +33.000,- Kč vyšší
výdaje na volby do zastupitelstev
obcí a +69.000,- Kč vyšší výdaje –
licence k programu Codexis, nákup
IT komponent (antivirový program,

2.

3.

4.

5.

6.

pevný disk), +15.000,- Kč dary pro
končící zastupitele, +50.000,- Kč
převody mezi účty, pokladnou (i v
příjmech).
Věcné břemeno Schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
OT – 14330045893/003.
Jedná se o přípojku nízkého napětí
u novostavby rodinného domu.
Cena za zřízení břemene činí
3.600,- Kč.
Věcné břemeno Schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného
břemene
č.
1030046668/002.
Jedná se o vybudování sítě NN
v lokalitě Skopalíkovo pole. Úplata
činí 1.000,- Kč.
Kupní smlouva Schválilo kupní
smlouvu č. 00002018 na prodej
pozemku p. č. 109/2 za kupní cenu
celkem 5.800,- Kč.
E.ON zažádal o odkup pozemku
o výměře 28 m2 pod novou
kioskovou trafostanicí v lokalitě
Písky. Záměr na prodej byl řádně
vyvěšen. Zastupitelstvo obce stanovilo cenu 200,- Kč/m2 a tato
částka je firmou E.ON akceptována.
Bezúplatný
převod
pozemků
Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č.
57/2, 350, 354/1, 360/1 vše v k. ú.
Hostišová z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce
Hostišová.
Jedná se o tyto pozemky: 57/2 –
požární nádrž, 350 – „chodník“ do
Mysločovic, 354/1 – panelovka na
Skalu, 360/1 – účelová komunikace
směrem k Pepáku.
Kontrolní výbor Nebylo přijato žádné usnesení.
Kontrolní výbor zasedal dne 20. 9.
2018. Na svém zasedání se zabýval
následujícími body: záměry obce,
obecně závazné vyhlášky, veřejné

zakázky a žádosti občanů. Nikde
nebyly shledány žádné závady.
7. Výpověď z nájmu Nebylo přijato
žádné usnesení.
Obec Hostišová obdržela písemnou
výpověď z nájmu pozemků – části
p. č. 305/11 a 5/1 oba v k. ú.
Hostišová. Na pozemku p. č. 5/1 se
nachází šatny a sklad za hřištěm
u KD. Na pozemku p. č. 305/11 se
nachází komunikace, která jediná
zajišťuje přístup obyvatelům přilehlých domů k jejich nemovitostem. Tato komunikace musí
zůstat přístupná občanům, v tomto
případě bude nově zvolené
zastupitelstvo jednat o dalším
postupu.
8. ZŠ Mysločovice Vzalo na vědomí
zprávu starostky obce o stavu
jednání o úhradě nákladů za
školská zařízení ZŠ a MŠ
Mysločovice.
V březnu 2018 obec obdržela
fakturu od obce Mysločovice na
školská zařízení ZŠ a MŠ. V té době
obec měla k dispozici právní
rozbor, dle kterého nejsme povinni
tyto výdaje platit. Následně bylo
zažádáno o zpětvzetí faktury. Od
obce Mysločovice jsme neobdrželi
žádné vyjádření, pouze v květnu
nám byla doručena právní analýza,
dle které jsme výdaje povinni
platit. Poté následovala až předžalobní upomínka. Další rozhodování v této věci bude ponecháno
na nových zastupitelstvech obou
obcí.
9. Třídění odpadů Schválilo záměr
zapojení obce do Motivačního
a evidenčního systému MESOH.
Každá domácnost, která se do
systému zapojí, dostane modrou
(papír) a žlutou (plast) popelnici.
Popelnice se označí čárovým
kódem a při každém vývozu se
načte. Každá domácnost i obec
bude mít přehled o množství
vytříděného odpadu a podle toho
nastaveny slevy z poplatku za
odpady. Na pořízení popelnic je
možnost získání dotace ve výši až
80 %.
10. Oslavy 28. října Nebylo přijato
žádné usnesení.
»
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Projednávala se organizace akce
oslav 28. října (program, občerstvení, oslovení sponzorů). U této
příležitosti bude symbolicky odkryt
památník obětem sv. válek.
10. Ukončení volebního období Nebylo přijato žádné usnesení.
Starostka obce děkuje všem zastupitelům za jejich práci v uplynulém
volebním období.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ DNE
30. 10. 2018
1. Jednací řád Schválilo jednací řád
obce.
2. Starosta a místostarosta a) Schválilo zvolení dvou místostarostů. b)
Schválilo v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn. c) Zvolilo starostkou
Martu Smolkovou. d) Zvolilo první
místostarostkou Renatu Beňačkovou a druhou místostarostkou
Kateřinu Chutnou.
3. Výbory Schválilo zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.
a) Určilo, že oba výbory budou
tříčlenné. b) Zvolilo předsedou
finančního výboru pana Pavla
Vyorala. c) Zvolilo předsedou
kontrolního výboru pana Václava
Pospíšila. d) Zvolilo členy finančního výboru - Hanu Pospíšilovou
a Pavla Konečného.
e) Zvolilo členy kontrolního výboru
– Víta Zapletala a Radima Pospíšila.
4. Kulturní výbor Schválilo zřízení
kulturního výboru. a) Určilo, že
výbor bude tříčlenný. b) Zvolilo
předsedou kulturního výboru paní
Lenku Rašíkovou. c) Zvolilo členy
kulturního výboru - Alenu Jurčíkovou a Martinu Uherovou.
5. Dispoziční oprávnění
Schválilo
dispoziční oprávnění.
Dispoziční oprávnění určuje oprávněnost k jednotlivým úkonům
v rámci činnosti obce.
6. Odměny Schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva
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obce od 1. 11. 2018 v souladu
s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách
za
výkon
funkce
členům
zastupitelstev v platném znění. a)
Stanovilo odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši
4.000,- Kč/ měsíčně, a to od 1. 11.
2018. b) Stanovilo odměnu za
výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 2.000,- Kč
měsíčně, a to od 1. 11. 2018. c)
Stanovilo za výkon funkce člena
výboru,
který
je
současně
zastupitelem obce ve výši 1.500,Kč a to od 1. 11. 2018. d) Stanovilo
odměnu za výkon funkce člena
výboru, který není současně
zastupitelem obce ve výši 1.000,Kč, a to pouze v měsících, kdy
budou aktivně činní, a to od 1. 11.
2018. e) Stanovilo, že při souběhu
výkonu dvou a více funkcí se
odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva poskytne pouze za
jednu funkci, za kterou mu náleží
nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. f) Určilo, že
v případě změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena
komise) bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
7. Darovací smlouva Schválilo Darovací smlouvu na pozemek p.č.
1139 o výměře 2 m2 v k.ú.
Hostišová.
Po rekonstrukci chodníků v části
Horňák bylo zjištěno, že pozemek
p. č. 1139 zasahuje 2 m2 do
soukromého pozemku. S majitelem se obec dohodla, že pozemek
obci daruje.
8. Prodej pozemku Neschválilo prodej pozemku p.č. 19/15 v k.ú.
Hostišová.
Jedná se o pozemek v dolní části
obce bezprostředně sousedící
s komunikací, která je úzká a jsou

zde problémy s vlastním provozem
i zimní údržbou.
9. Výpověď
z nájmu
pozemků
Pověřilo starostku obce, aby na
další zasedání zastupitelstva obce
v měsíci listopadu 2018 pozvala
majitele pozemků, aby mohla být
projednána
výpověď
nájmu
z pozemků p.č. 305/11 a 5/1 v k. ú.
Hostišová.
Jedná se o pozemky, na kterých
jsou postaveny šatny u sportovního areálu a místní komunikace
k tzv. 19, která je jediným přístupovým místem k rodinným domům
zde postaveným.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA
ZASEDÁNÍ DNE 4. 12. 2018
1. Rozpočtové opatření
Schválilo
rozpočtové opatření č. 6/2018.
Rozpočtovým opatřením se mění
rozpočet obce o 80.000,- Kč. Na
straně příjmů se jedná o následující změny: -230.000,- Kč snížení
DPH, +300.000,- Kč dotace ZLK –
Okolí kaple a +10.000,- Kč vyšší
daň z příjmu FO kapitálové výnosy.
Na straně výdajů se jedná
o následující změny: +35.000,- Kč
servis DČOV, +2.000,- Kč odměna
DPČ knihovnice, +4.000,- Kč kulturní akce, +10.000,- Kč změna č. 1
územního plánu a +29.000,- Kč
odchodné neuvolněného místostarosty.
2. ZŠ Mysločovice a) Odstupuje od
Dohody o vytvoření společného
školského obvodu ZŠ ze dne 30. 12.
2013. b) Odstupuje od Dohody
o vytvoření společného školského
obvodu MŠ ze dne 11. 2. 2014.
c) Schválilo OZV obce Hostišová č.
1/2018, kterou se ruší vyhláška
o stanovení školského obvodu ZŠ.
d) Schválilo OZV obce Hostišová
č. 2/2018, kterou se ruší vyhláška
o stanovení školského obvodu MŠ.
e) Pověřilo starostku obce, aby
požádala obec Mysločovice k předložení návrhu nové Dohody
o vytvoření společného školského
obvodu ZŠ a MŠ. V nové dohodě
budou specifikovány mimo jiné
i doba platnosti, možnost ukončení »
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smlouvy a finanční vztahy.
Současné dohody jsou zastaralé
a nemají
náležitosti dohody.
Budou tedy ukončeny a uzavřeny
budou smlouvy nové.
Místní poplatky Schválilo Přílohu
č. 4 k obecně závazné vyhlášce
obce Hostišová č. 1/2016.
Výše poplatku zůstane pro rok
2019 stejná, tj. 450,- Kč/obyvatel.
Rozpočtové provizorium Schválilo rozpočtové provizorium měsícně ve výši 1/12 provozních výdajů
roku 2018 na rok 2019 a měsíční
splátku úvěru ve výši 41.667,- Kč.
Pokud do 31. 12. 2018 není
schválen rozpočet obce na rok
2019, musí být přijato rozpočtové
provizorium.
Program rozvoje obce Určilo
pracovní skupinu k PRO ve složení
– Marta Smolková, Kateřina
Chutná, Radim Pospíšil, Václav
Pospíšil, Pavel Vyoral a Ing. Marie
Gorecká.
Je potřeba aktualizovat návrhovou část plánu rozvoje obce.
Každý z členů pracovní skupiny
bude mít na starost jednu oblast.
Inventarizace Určilo členy inventarizační komise v tomto složení:
předseda – Pavel Vyoral, členové
– Renata Beňačková, Kateřina
Chutná, Václav Pospíšil, Jiří
Zámorský za SDH a Alena
Pakostová za místní knihovnu.

Jedná se o inventarizaci majetku
a závazků obce Hostišová za rok
2018.
7. Mimořádné odměny Schválilo
mimořádnou odměnu Renatě
Beňačkové za pravidelné organizování sbírek ošacení pro Diakonii
Broumov v roce 2018.
Zastupitelstvo může od 1. 1. 2018
schválit mimořádné odměny svým
členům, ty nesmí být vyšší než
dvojnásobek měsíční odměny,
která jim v daném roce náležela.
8. Dary z rozpočtu obce Nebylo přijato žádné usnesení.
Obec v roce 2018 poskytla tyto
dary: 2.000,- Kč – TJ Sokol
Mysločovice, 784,- Kč – Horizont
Hostišová – dětský karneval,
2.000,- Kč – farnost Mysločovice –
dětský tábor, 979,- Kč – dar do
tomboly na farní ples, 10.000,- Kč
– Naděje Otrokovice, 1.093,- Kč –
MS Hostišová – Lhotka – tombola
– myslivecký ples, 2.000,- Kč –
Klub vojenské historie – zajištění
ceremoniálu Clay-Eva, 10.000,- Kč
– Domov pro seniory Lukov,
7.000,- Kč – vítání občánků,
2.800,- Kč – jubilanti, 1.000,- Kč –
ZŠ Mysločovice – rozsvícení
vánočního stromu u školy.
9. Uzavírání manželství Určilo jako
oprávněnou osobu k přijetí prohlášení o uzavření sňatku Martu
Smolkovou a Kateřinu Chutnou,

místem je zasedací místnost
obecního úřadu a dnem pátek
a sobota od 9 hodin do 20 hodin.
V případě uzavírání sňatku na
katastru obce Hostišová je
oprávněn k přijetí prohlášení
o uzavření sňatku starosta nebo
místostarosta obce. Je třeba
nahlásit na matriku jména a určit
čas a místo pro uzavírání manželství.
10. Krizový štáb Schválilo aktualizaci
členů krizového štábu.
V souvislosti s novým složením
zastupitelstva obce je potřeba
aktualizovat členy krizového štábu. Místopředsedkyní bude paní
Kateřina Chutná. Ostatní členové
zůstávají beze změny.
11. Opěrná zeď u kaple Nebylo přijato žádné usnesení.
Při pracích na projektu „Úprava
okolí kaple“ bylo zjištěno, že pod
betonovou vrstvou opěrné zdi se
nachází původní kamenná. Bude
odstraněna část betonové krusty
a poté bude přizván statik
a projektant, kteří posoudí, zda je
možná rekonstrukce nebo bude
nutná výstavba nové opěrné zdi.
Plná znění usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva jsou
k nahlédnutí na OÚ a na webu
obce www.hostisova.cz.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZO

VÝZVA OBČANŮM

Volby do zastupitelstva obce Hostišová se konaly ve
dnech 5. a 6. října 2018. Z celkového počtu 396
oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 121 voličů,
což činí 30,56 %. Do zastupitelstva obce byli zvoleni:

Důrazně žádám občany, aby do kontejnerů na BIO – odpad
nedávali odpad, který tam nepatří. V těchto kontejnerech se
objevují židle, bedýnky, hadry, plastové tašky, celý vozíček
a pařezy. Kompostárna Machová nás za takto znečištěný
bioodpad pokutuje částkou 5 000,- Kč. Současně žádám
občany, aby byli ohleduplní ke svým spoluobčanům a do
kontejneru na větve nevhazovali celé větve a stromky, ale
aby tyto zkrátili a pořezali tak, aby se tam vešel i odpad
druhých občanů. Nezřídka se stává, že jeden občan zaplní
velký kontejner jedním nepořezaným vyhozeným stromem.
Kontejner na větve platíme podle objemu a ne podle
hmotnosti. Vývoz a zpracování jednoho kontejneru na větve
stojí 2 600,- Kč. Trochu vysoká cena za vyvezení jednoho
stromu od jednoho občana, nemyslíte?
Marta Smolková

1. Marta Smolková
2. Radim Pospíšil
3. Renata Beňačková
4. Pavel Vyoral
5. Lenka Rašíková
6. Kateřina Chutná
7. Marek Němec
Náhradníci:
8. Dagmar Karlíková
9. Václav Pospíšil

93 hlasů
88 hlasů
84 hlasů
81 hlasů
79 hlasů
77 hlasů
70 hlasů
27 hlasů
25 hlasů
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H Á Č KO VA N Ý S V Ě T
Tím jsme se mohli nechat okouzlit v sobotu 24. listopadu
v sále kulturního domu. Výstava panenek v současných
i dobových kostýmech, svatební salón, nebo návštěva
v dámském budoáru, postavičky u zdi nářků v Jeruzalémě - skutečně kouzelná ukázka toho, co dovede
háček, šikovné ruce a dobrý nápad. Panenky nám
zaplnily dvacet stolů a návštěvníci měli příležitost si
koupit i originální dárek, nebo něco pod stromeček. Pro
děti byly nachystány háčkované hračky a nechyběli ani
andělíčci v krásných šatičkách.
Malý adventní jarmark nabídl vánoční dekoraci a drobné
pozornosti – vonná mýdla, magnetky a podobně. Škoda
jen, že o výstavu byl tak malý zájem.
Alena Pakostová

ČLOVĚČE, NEZLOB SE
V sobotu 20. října 2018 jsme opět zápolili v druhém
ročníku soutěže Člověče, nezlob se. Soutěžilo celkem 22
dětí a soutěž tentokrát vyhrála Eliška. Na děti
pochopitelně čekala odměna - míče, něco na cvičení
a drobné dárky, takže každý soutěžící něco vyhrál. Aby
se děti posilnily, byly připraveny buchty, čaj i limonáda.
Zápolilo se tvrdě, ale čestně. Takže za rok znovu?
Alena Pakostová

CO JSTE HASIČI
Bylo nás pět, teda holek. Kluci byli tři. Celý rok jsme
trénovali a soutěžili jako družstvo mladších žáků SDH
Hostišová. A byl to rušný rok. Už na začátku se vyskytl
problém s trénováním. U kulturního domu byla rozkopaná dráha a nešla voda. Než se to spravilo, trénovali jsme
u kamarádů hasičů v Sazovicích a jednou jsme byli na
Ostrovci. Pak už se tvrdě trénovalo na Hostišové. Družstvo
má mnoho různých úkolů – dva až tři se starají o savice,
aby se správně ponořily do kádě s vodou, béčkařka
a rozdělovačka nasazují hadice na mašinu a rozvinují je,
proudaři běží s dalšími hadicemi až skoro k terčům a když
přijde voda, snaží se je co nejrychleji zasáhnout. Jeden
proudař tak rád hasí, že hned po zasažení terče někdy hasí
všechno a všechny kolem. No a někteří jsou po útoku tak
„vyčerpaní“, že se jim nechce motat hadice. Ale trénovali
jsme poctivě – na všech závodech, kterých jsme se
zúčastnili, jsme vždy útok dokončili! A někdy jsme po

tréninku (a někteří i v průběhu tréninku) využili koupaliště
u Kulturního domu. Zkrátka pohoda.
Sezóna začala okrskovou soutěží v Machové a hned
úspěch – 2. místo! Ještě do prázdnin jsme byli v Rackové,
v Kaňovicích, v Loučce a v Sazovicích. V Loučce jsme čekali
4 hodiny na soutěž a pak se nám nepodařilo napoprvé
spojit hadice, ale útok jsme dokončili, i když čas byl dost
mizerný. Naopak skvělý čas jsme měli v Kaňovicích – pod
dvacet vteřin! Po prázdninách jsme soutěžili už jen
v Mysločovicích a v Machové (tam i tam se nám také
nejvíc líbilo) a sezóna nám skončila. Ale to určitě nebylo
všechno.
Třikrát jsme se účastnili tradičního zatahování při
svatbách členů a přátel SDH Hostišová. Nejdřív to byl
Vojta, pak naše trenérka Lucka a nakonec Ivanka. Smutek
neměl žádnou šanci. Také při jízdách našim autem bylo
veselo – „Co jste hasiči“ bylo slyšet i přes zavřená okna. »
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Třeba, když jsme vyměnili mašinu za naše kola, které jsme
naložili do kufru a jeli na dopravní hřiště do Otrokovic.
Dvakrát jsme se také vydali prozkoumat blízké aquaparky
– v Uherském Hradišti a v Olomouci. Líbilo se tam i našim
mamkám – tobogány jsme si užívali všichni a mamky sjely
jeden i hlavou dolů! I v zimě ještě plánujeme výlet do
svíčkárny v Olomouci, abychom nezapomněli, že máme
dobrou partu.
Bylo nás pět, teda holek. Kluci byli tři. Ale klidně nás může
být i víc! Pokud máte chuť, přidejte se k nám – na jaře
začíná další sezóna!
Hana Konečná, Pavla Kutrová a Michal Mynář

Mladí hasiči se jedno sobotní dopoledne vzdělávali
i na dopravním hřišti.

HASIČSKÉ OHLÉDNUTÍ
Tak jako v jiných obcích i na Hostišové patří místní sbor
dobrovolných hasičů ke spolkům, které se značnou měrou
podílejí na životě obce. A to v nejrůznějších oblastech, ať
už jako „pravá ruka“ obecního zastupitelstva při řešení
nejrůznějších problémů, či jako udržovatelé tradičních
zvyků a obyčejů nebo i jako organizátoři sportovních
aktivit. V neposlední řadě však plní svoji základní funkci –
chránit občany obce před požárním nebezpečím – a i když
se nutnost zásahu neobjevuje příliš často (bohudíky,
chtělo by se říci), jsou tady a jsou připraveni co nejrychleji
pomoci, je-li to třeba.
Ohlédněme se tedy s našimi hasiči za letošním rokem, co
přinesl, co bylo nutno vyřešit a co se podařilo, ať už více či
méně.
K tradičním a zavedeným akcím hasičů patří „Medvěd“
a „Mikuláš“. A že jsou to akce vydařené, o tom svědčí i to,
že se k hasičům v rozmanitých maskách přidávají i další
občané a děti. A dobře se baví a dobrou náladu šíří i do
hostišovských ulic. Příští rok se díky rozrůstající se dědině
posune začátek chození s medvědem už na 10 hodin
dopoledne.
Naopak slavnostní uniforma dodává lesku při výjimečných
příležitostech. Jednou z nich byla letos oslava 100. výročí
založení samostatného československého státu, kdy v čele
průvodu uniformovaní hasiči nesli obecní a spolkový
prapor a věnce k pomníkům obětí obou světových válek.
Hasiči prokazují také svoji připravenost pomoci při
obecních akcích jako Náš svátek, nebo při pravidelném
sběru železa a elektrospotřebičů dvakrát ročně.
Kromě toho řeší i své vlastní problémy – letos to byl
prodej staré Avie, u které náklady na provoz značně
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A takhle se připravovali na základně na soutěži
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
v Mysločovicích.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
převýšily praktickou upotřebitelnost, nový zásahový vůz je
úspornější a pro praktické využití vhodnější. Dalším
problémem, jehož řešení si vyžádalo delší čas a mělo vliv
zejména na sportovní aktivity hasičů, byl stav hasičské
dráhy u kulturního domu a potíže s přívodem vody. Jarní
část sportovní sezóny tak byla velmi omezena a až na
podzim se „staří páni“ zúčastnili 3 soutěží a reprezentovali
naši obec dokonce i na Slovensku. Také u mužů byla účast
na soutěžích sporadická. Činnosti mladších žáků je
věnován samostatný článek. Ještě stojí za zmínku jeden
zásah na katastru obce – rozsahem sice nevelký oheň na
vrchovici byl členy našeho SDH zlikvidován ještě před
příjezdem profesionální jednotky.
Naši hasiči se účastní jednak vlastních schůzí a valné
hromady, jednak schůzí okolních spolků a významných
svátků sousedních obcí či farnosti.
Závěrem je třeba zmínit velký význam podpory spolku ze
strany obce a také dalších sponzorů. Za to obci i ostatním
přátelům a příznivcům SDH Hostišová patří upřímný dík.
Dagmar a Michal Mynářovi

NÁVŠTĚVA NA HOSTIŠOVÉ
29. 9. 2018 se konalo setkání důchodců obce Hostišová a bylo pro nás
ctí, že jsme se mohli této akce zúčastnit. Nápad vznikl spontánně při
rozhovorech na naší zkoušce někdy v červnu. Vzpomněl jsem před
kolektivem, že se podobná akce pořádá každoročně, no a naše vedoucí
se toho chytila a povídá: „Tak se ich opýtaj, či im môžeme prísť
zaspievať." Na to jsem tento návrh přednesl paní starostce a ta
souhlasila, ale aby to zůstalo v tajnosti jako překvapení, a tak se i stalo.
Připravili jsme asi 30-ti minutový program zpěvu i slova.
Byli jsme mile překvapeni počtem zúčastněných, ale i pěkným přijetím.
Zpíváme bez hudebního doprovodu, a tak jsme měli obavu, zda bude
naše vystoupení kladně přijato. Podle toho, jak se zúčastnění bavili, se
domnívám, že jsme nezklamali.
Karel Nedbálek

HOSTIŠOVSKÉ
STRETNUTIE...
Keď nám člen našej speváckej skupiny „Hrachovienka“, p. Karel Nedbálek navrhol, aby sme sa zúčastnili na stretnutí seniorov v jeho rodnej
obci Hostišová, ktorá sa nachádza v Zlínskom kraji, prvopočiatočné
zdesenie vystriedalo obrovské nadšenie.
Zostavili sme program, nacvičili a keď prišiel deň D, nasadli sme do
automobilov a vyrazili smer Morava. Dve posádky áut sa vybrali trasou
Stará Turá – Uherský Brod a tretia Stará Turá – Uherské Hradište s tým,
že sa stretneme v kultúrnom dome v Hostišovej. Všetci sme boli
naplnení očakávaním ako to tam vypadá a ako zvládneme vystúpenie.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ...
Přeji Vám všem Vánoce krásné,
zářivé oči, úsměvy šťastné.
Voňavý stromeček, dárečky k tomu,
pokoj a lásku do Vašeho domu.
Nechť pocit štěstí a radosti,
se v duších Vašich rozhostí,
když štědrý den k Vám zavítá,
nechť láska v srdci ukrytá,
se mocným proudem vyroní,
když zvoneček sladce zazvoní.
Na větvičce stromu ptáček štěboce,
nechť jsou u Vás požehnané Vánoce,
zároveň přeji šťastný nový rok,
aby byl úspěšný každý Váš další krok
Karel Nedbálek
Počiatočnú trému potlačilo vrelé privítanie
domácich. Keďže sme prišli s predstihom
stihli sme si pozrieť miestne pamätihodnosti a miesto rodného domu pana
Nedbálka.
Naše vystúpenie sa vydarilo a tak spokojní
sme sledovali vystúpenie domácej speváckej
skupiny „Bábinky“. V družnom rozhovore
sme vytrvali do večerných hodín. Našli sme
spriaznené duše, ktoré milujú spev a humor
a nadviazali priateľstvo. Moravania sú
odjakživa družný národ a nesklamali ani
teraz svojou pohostinnosťou, s akou sa nám
venovali.
Keď nastal čas návratu, mnohým z nás sa
ani odísť nechcelo a celou cestou domov
sme sa rozprávali, aký pekný deň sme
prežili. Ďakujeme za pozvanie a možno
niekedy u nás sa stretneme.
Ľudmila Urbančíková
vedúca speváckej skupiny
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PROČ JSEM JE TAM NEVZAL?
Jen tak odhadem asi před 30 lety se vydali starší rodáci
z Hostišové na výlet směr Bruntál a Krnov.
Jako samozřejmost brali, že když bydlím na severu, tak to tam
musím znát. Mám to sice do Bruntálu z domu asi 60 km, ale jejich
přání mi bylo rozkazem. Jak bylo domluveno, čekal jsem
v Bruntále u zámku. A ejhle - ne jeden, ale dva autobusy! Jako
předvoj vystoupila Růža Zapletalová „Tonkova“ a hned na mne,
kde se lépe nakupuje, zda v Bruntále nebo Krnově?
To se zeptala toho pravého, který měl problém pochopit, že
i rohlík může být rovný. Naštěstí mne vysvobodil kastelán, který jí
sdělil, že v Krnově. To stačilo, aby Růža zavelela - zpátky do
autobusů, zámek počká!
Ještě, že jsem měl připravený program i v Krnově. Zajeli jsme nad
město, kde je „hora“ Cvilín se stejnojmenným poutním kostelem.
Prohlídka se všem moc líbila, a taky někteří vystoupali na
kamennou rozhlednu téhož jména. Pod námi bylo město „jak na
dlani“. Po levé straně krásný výhled na Hrubý Jeseník a vpravo na
Polské roviny.
I na ty obchody jsme nakonec měli čas. Jen tak na okraj si
vzpomínám, jakou radost měl Laďa Zapletalů z jakési kosy. Já měl
však největší radost, když jsem uviděl, že s sebou vzali na výlet
i obecní „výraznou“ osůbku, tehdy již téměř slepou Fanku
Večeřovu. Myslím, že to byla teta Josefa Jugeviče. S pocitem
mmm

soudružnosti a zážitkem z poslechu dětského
hudebního sboru jsme se vydali do Bruntálu na
zámek. Zde mě překvapil Tonda Ogrodník, že mu
historie není cizí. Nyní, když tak sedím na nádraží
v nedalekém městě Albrechtice s pivkem v ruce
a dívám se na rozhlednu, tak dumám, proč jsem je
tam tenkrát nezavedl.
Ta rozhledna – to jsou vlastně dva vysloužilé
vysílače spojené lávkou ve výšce 25 metrů. Na
realizaci přispěly i blízké polské vesnice. To proto,
že se tyčí na společných hranicích ve výšce 541 nad
mořem…. Vlak už přijíždí a s posledním douškem
jsem na to přišel!
Vždyť ji dali do provozu až v roce 2011.
Kvido Janík

VYSLOUŽILÉ ÚSPORNÉ ŽÁROVKY PATŘÍ DO SBĚRNÝCH
NÁDOB, ABY NEZAMOŘILY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve
specializované sběrné nádobě, představují ekologickou
hrozbu - obsahují totiž malé množství rtuti.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle
putuje do koše. V domácnostech jsou však v posledních
letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými
světelnými zdroji: jde zejména o úsporné kompaktní či
lineární zářivky a LED diodové žárovky. Jejich předností je,
že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné
suroviny a také velmi malé množství toxické rtuti, proto,
když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba
odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale
i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře
vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
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„Při ukládání většího množství úsporných světelných
zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází
k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se
rtuť může transformovat do organické formy, která je
obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora,
nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých
sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti
provozuje přes 4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek se dovíte na webu
www.ekolamp.cz. Obec Hostišová má malou sběrnou
nádobu umístěnou v předsálí obchodu se smíšeným
zbožím a je označena logem EKOLAMP.

UDÁLOSTI V OBRAZE

ČTENÍ PRO CHARITU
Knihovna - IC Hostišová se připojí k projektu
Čtení pro charitu na podporu čtení a také, aby
čtenáři svou četbou podpořili Nadaci Terezy
Maxové pro znevýhodněné děti a Nadaci AGEL
pro vodící psy.
Jaká jsou pravidla této akce? Všichni čtenáři,
kteří v době od ledna do konce září 2019
přečtou jakoukoliv knihu a vyplní malý dotazník
o přečtené knize, získávají za každou přečtenou
knihu 50 korun. Tuto částku pak mohou věnovat

Při letošní drakiádě jsme se konečně dočkali pořádného
větru.

na již výše zmíněné nadace. Upozorňujeme, že
získaných 50 korun nebude vyplaceno čtenáři,
ale bude věnováno nadaci podle výběru
čtenáře. Ten sám určí, které nadaci chce získané
peníze věnovat. Po uzavření soutěže budou
sečteny jednotlivé padesátikoruny a věnovány
nadacím podle toho, jak to čtenáři určili. Tento
projekt chce podpořit čtení u dětí, ale také jejich
solidaritu se znevýhodněnými kamarády, kteří
se chtějí osamostatnit po dovršení své zletilosti,
ale také, kteří se potýkají se svým handicapem.
Děti všeobecně milují zvířata a hlavně psy.
Určitě rádi přispějí na výchovu vodících psů pro

Dýní se letos neurodilo mnoho, ale podařilo se z nich udělat
krásné „bubáky“.

nevidomé spoluobčany.
I když předpokládáme, že se do projektu zapojí
děti, budeme rádi, když se celého projektu
zúčastní i dospělí čtenáři a vyjádří tak svou
solidaritu pro již zmíněné nadace. Maskotem
celé akce je kočička. Všechny děti, které přečtou
knihu a odevzdají dotazník, dostanou přívěšek
s kočičkou, který si mohou připnout na batoh do
školy, aby bylo vidět, že projevily solidaritu se
svými kamarády.
Poskytnutí příspěvku nadacím je i vyjádřením
solidarity naší obce. Věřím, že se rádi zúčastníte.

O dobrou zábavu při folkovém koštování se postarala dvojice
s názvem HUSO!, která neváhala do svého vystoupení zapojit
i Rudu Karlíka.

Alena Pakostová
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